
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 8.-án, 

14.30 órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, telefon útján 

összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 

Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül Pám Miklósné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője és dr. Varga Katalin jegyző.  

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők.  

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2017. (VIII. 8.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A Táncsics utca és Petőfi utca felújítására érkezett árajánlatok megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

5./ A fogorvosi rendeléssel kapcsolatos problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2017. évi költségvetésbe. Felkéri Péntek Vince és Liber János bizottsági 

elnököket, hogy a bizottsági véleményeket tolmácsolják. 
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Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

 

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló   

 

9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 

pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es 

program szerint az önkormányzat 388 m
3
 tűzifára nyújthat be pályázatot. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az önkormányzat. 

Elmondja, hogy fel fogja venni a nagyatádi SEFAG Zrt.-vel a kapcsolatot, hogy a tűzifára 

vonatkozóan adjanak árajánlatot. Javasolja, hogy az önkormányzat 2017-ben is nyújtsa be a 

pályázatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2017. (VIII. 8.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása alapján igényt nyújt be 388 m
3 

kemény lombos tűzifa megvásárlásának 

támogatására. A támogatási igény 15.000 Ft/erdei m
3 

+ ÁFA beszerzési árra 

vonatkozik, önerő biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ A Táncsics utca és Petőfi utca felújítására érkezett árajánlatok megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy felhatalmazást kapott 

árajánlatok beszerzésére, a Táncsics utca és a Petőfi utca útfelújítási munkáira vonatkozóan. 

Tájékoztatást ad arról, hogy három árajánlat érkezett: 

- Az első ajánlatot a PYLON-S Építőipari Kft. adta bruttó 13.112.242 Ft összegben. 

- A második ajánlatot a Stabil Aszfalt Kft. adta bruttó 8.229.600 Ft összegben. 

- A harmadik figyelembe vehető ajánlatot a TUBI-HANI Kft. adta, amely 3.000 Ft/m
2
 

áron vállalja a kivitelezést, összesen bruttó 8.229.600 Ft összegért, 2 év garanciával. 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a TUBI-HANI Kft. végezte 

a Dózsa téren, a Bajcsy Zs. utca egy szakaszán, a Bajcsy Zs. utcai összekötő-, valamint a 

Baracsi dombon lévő út felújítását. Kiemeli, hogy a cég kiváló munkát végzett. Ezt 

figyelembe véve, valamint a 2 éves vállalt garanciát szem előtt tartva javasolja, hogy az 

önkormányzat a TUBI-HANI Kft.-vel kössön szerződést a két községi út felújítására 

vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2017. (VIII. 8.) 

önkormányzati határozata útfelújításról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táncsics M. utca és a 

Petőfi utca útfelújítására vonatkozó árajánlatok közül, a TUBI-HANI Kft. bruttó 

8.229.600 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2./ A képviselő-testület az útfelújítással kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységgel 

Zeller Richárd szakembert bízza meg. 
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utak felújítására vonatkozó 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi 

költségvetésről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek 

figyelembevételével terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy a községnek lehetősége 

van „a helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázatban részt venni. Elmondja, 

hogy a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Kiemeli, hogy kistérségi szinten kerül sor a pályázat benyújtására, Lábod község fogja össze a 

14 tagot. Elmondja, hogy nyertes pályázat esetén körülbelül 3 millió forint jut egy-egy 

településre, mely összeg különféle programokra költhető el. Kiemeli, hogy a támogatás 10 %-

át lehet eszközökre költeni, mely összegen közösen használható mobilszínpadot és 

rendezvénysátort vásárol a konzorciumvezető. Véleménye szerint kár lenne kimaradni a 

pályázatból, ezért javasolja a konzorciumi tagként való közreműködését az önkormányzatnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2017. (VIII. 8.) 

önkormányzati határozata konzorciumban való részvételről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-

5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtani 

kívánt pályázatban létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A képviselő-

testület a pályázatban foglalt kötelezettségeket megismerte és azokat a pályázat 

támogatása esetén vállalja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására, és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a konzorcium vezetőjét a 

határozat megküldésével értesítse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ A fogorvosi rendeléssel kapcsolatos problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a fogorvosi rendeléssel 

kapcsolatos problémákról már több alkalommal is tárgyalt a testület.  

Tájékoztatást ad arról, hogy a fogorvosi rendszer teljesítményfinanszírozásos rendszer, tehát 

amennyiben többet dolgozik valaki a jogszabályban megengedettnél, akkor az büntetéssel jár. 

Elmondja, hogy nagyon gyenge a fogorvosi szolgálat finanszírozása. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy körülbelül egy hónapja a fogorvos rendelkezésére bocsátotta azokat a 

dokumentumokat, melyekből kiderül, hogy az egyes fogorvosi tevékenységekre mennyi idő 

jut, és hány pontot és a tevékenység a finanszírozás szempontjából. Összefoglalva elmondja, 

hogy a fogorvos azért nem tud, annyi beteget ellátni amennyit csak akar, mivel a jogszabályok 

ezt nem engedik.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy a fogorvossal kapcsolatban két dologról kell beszélni, az egyik a rendszer 

finanszírozása, a másik pedig a betegek megfelelő tájékoztatása. Kiemeli, hogy az alapellátó 

fogorvosoknak gyenge a lobbykészségük, mivel a fogorvos-társadalom nem fog össze, amely 

azt eredményezte, hogy gyenge a finanszírozásuk. Elmondja, hogy a háziorvosok és a 

védőnők finanszírozása ennél sokkal kedvezőbb. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 

fogorvosi ellátás esetén van TB finanszírozott ellátás, van részben TB finanszírozott ellátás és 

van a tisztán magánrendelés, ahol mindenért fizetni kell. Tényként emeli ki, hogy a 

háziorvosokat nem teljesítmény alapján finanszírozzák, szemben a fogorvosokkal, ahol van 

egy alap, és van egy teljesítmény, korlátokkal. 

Az alpolgármester elmondja, hogy a betegek megfelelő tájékoztatása nagyon fontos dolog, 

mely véleménye szerint nem működik megfelelően a községben. Hangsúlyozza, hogy a 

tájékoztatásra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Kiemeli az előjegyzés fontosságát, de ennek biztosítása érdekében a fogorvosnak elérhetőnek 

kell lennie a rendelési időben. Elmondja, hogy más fogorvos is csak úgy tudja kiküszöbölni a 

konfliktusokat a lakossággal, hogy amennyiben a rendelési időben a rendelő zárva van, akkor 

is elérhető és tud időpontot adni. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy más fogorvosnak van vezetékes telefonja a rendelőben, ahol a rendelési 

időben el lehet érni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a segesdi szociális otthon igazgatója írt egy levelet a fogorvosi 

rendeléssel kapcsolatban, melynek lényege, hogy nem megfelelő a tájékoztatás a rendeléssel, 

illetve a nem rendeléssel kapcsolatban. Javasolja, hogy a képviselő-testület határozza meg az 

alábbi követelményeket a fogorvosi ellátással szemben: legyen megfelelő a lakosság 

tájékoztatása a rendelés szüneteléséről, a helyettesítő orvos személyéről, a helyettesítés 
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helyéről és rendelési időről, a helyettesítő fogorvos elérhetőségéről; a fogorvos a rendelési 

időben legyen elérhető telefonon. 

 

A jelen lévő képviselők egyet értenek a polgármester által megfogalmazott követelményekkel. 

 

A polgármester javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2017. (VIII. 8.) 

önkormányzati határozata fogorvosi rendeléssel szembeni követelményekről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ellátással 

kapcsolatban az alábbi követelményeket határozza meg: 

 a lakosság megfelelő és pontos tájékoztatása a rendelés szüneteléséről, 

a helyettesítő orvos személyéről, a helyettesítés helyéről és rendelési 

időről, a helyettesítő fogorvos elérhetőségéről;  

 a fogorvos a rendelési időben legyen elérhető telefonon. 

 

2./  A képviselő-testület felhívja a polgármestert a követelmények fogorvossal történő 

közlésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

  

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


